PREMI
INTERNACIONAL

Bronze d’Ascoli
El premi consistirà en una reproducció del “Bronze d’Ascoli”, document
legal de l’any 89 aC. que reconeixia la concessió de la ciutadania romana
a cavallers ilergets.

Aquesta peça és la primera mostra original existent que representa la
vinculació del nostre territori amb l’exterior i és el document més antic
on apareix, per primer cop, el nom en llatí de la nostra ciutat, Ilerda.
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Aquest Decret –trobat l’any 1909– recull el nom de 30 cavallers indígenes
hispans de la vall mitjana de l’Ebre que van participar en la guerra social
italiana en defensa de Roma. Entre aquests cavallers n’hi havia tres
de les terres de Lleida, que apareixen al Bronze amb procedència
“ilerdenses”. El bronze reconeix la concessió de la ciutadania romana
als cavallers com a premi al valor demostrat en la participació a la batalla
d’Ascoli i implicava l’atorgament de drets a tot el territori de l’Imperi Romà.
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L’Ajuntament de Lleida convoca la desena edició del
Premi Internacional Ciutat de Lleida, amb l’objectiu
de reconèixer públicament la trajectòria de persones
físiques o jurídiques, que hagin contribuït de manera
destacada a la projecció internacional de la ciutat de
Lleida i el seu territori més proper a través de treballs
d’àmbit acadèmic, científic, econòmic, social, cultural
o d’altres disciplines, i també als/les lleidatans/es
que hagin destacat per la seva trajectòria personal
o professional en l’àmbit internacional, més enllà
de les nostres fronteres.

www.paeria.cat/preminternacional

1. Candidats/es
Poden ser candidats/tes al premi:
a) persones físiques residents a Lleida o
fora de Lleida que han contribuït, a través de
treballs d’àmbit acadèmic, científic, econòmic, social, cultural o d’altres disciplines, a
la projecció internacional de Lleida;
b) institucions, entitats, grups de recerca o
d’investigadors, associacions del món civil o
empreses que han desenvolupat activitats
que hagin contribuït de manera important al
ressò internacional de Lleida;
c) persones nascudes a Lleida que hagin
iniciat els seus estudis i/o carrera professional
a Lleida, i que posteriorment hagin continuat de
manera destacada a l’exterior, en altres països.
2. Presentació de candidatures
La presentació de les candidatures podrà
realitzar-se per part dels mateixos/es candidats/tes o bé per terceres persones o entitats.
Les candidatures s’hauran de presentar
omplint el formulari habilitat a l’efecte i en la
forma prevista a les bases: presencialment
al Registre General de l’Ajuntament de
Lleida, per correu postal o telemàticament
mitjançant el web de Paeria.
La informació detallada sobre la presentació
de candidatures pot trobar-se al web del

premi www.paeria.es/preminternacional
i també al web de Paeria seu.paeria.cat/
(Convocatòries de concursos i premis).
El termini de presentació de candidatures
s’iniciarà el 5 d’abril i clourà el 15 de maig
de 2018.
3. Resolució i entrega del premi
Un jurat format per sis persones de reconeguda trajectòria internacional i presidit per la
Sra. Rosa Maria Calaf, periodista, determinarà
la persona o institució guardonada i farà públic
el veredicte.
El Jurat, per acord unànime dels seus
membres, també podrà atorgar el Premi a
una candidatura no proposada prèviament,
sempre que es donin les circumstàncies
específiques i/o excepcionals que així siguin
considerades.
S’atorgarà només un premi per convocatòria.
El premi no es podrà atorgar a títol pòstum.
El premi podrà quedar desert, si així ho estima
el jurat.
El guardó serà lliurat per l’alcalde de Lleida en un
acte solemne al Saló de Plens de l’Ajuntament
de Lleida.

